Productsheet Kleurbeits Kat

Verbruik : Kwast: 12 - 15 m2 / Liter
Lagen : 1 laag is voldoende,
Meerdere lagen zullen de kleur dieper maken

Productomschrijving
De Kleurbeits Kat is een reeks hoogwaardige, water gebaseerde beitsen.
Ze zijn speciaal ontwikkeld voor het transparant inkleuren van houten
meubelen, vloeren etc. Het behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
en is verkrijgbaar in bijna elke kleur.

Algemeen
Droogtijden zijn gebaseerd op een kamertemperatuur van 20°C en een
luchtvochtigheid van 65%. Als de luchtvochtigheid hoger is dan 80% zal de
droogtijd toenemen.
De Kleurbeits KAT word geleverd als kant en klaar product en dient niet
verdunt te worden. Het product moet vorstvrij worden opgeslagen.

Toepassingsmogelijkheden
De Kleurbeits Kat is geschikt voor alle houtsoorten. Voor de bestendigheid
tegen water en vuilverontreiniging moet het afgewerkt worden met
Hardwaxolie of Lak (Waterbasis, PU of 2-K lak).

Het technische fiche en het verwerkingsadvies zijn opgesteld na uitgebreid
testen, onze praktijkervaring en naar beste weten en kunnen. De gebruiker
moet eerst het gebruik van deze producten testen in de omstandigheden die
op hem van toepassing zijn. Aan deze beschrijving kan geen garantie
worden ontleend

Verwerkingsadvies (Kwast)
1. Schuur het oppervlak (korrel 120 - 180) en verwijder het stof. Zorg
dat het oppervlak schoon is.
2. Breng de beits aan, dwars op de nerf, met een kwast. Laat het 1
minuut aantrekken en egaliseer in de richting van de nerf.
3. Laat het 1-2 uur drogen.
4. Kies een afwerking (Hardwaxolie, Waterlak, 2-K lak) en breng aan.
Verwerkingsadvies (spuitpistool)
1. Schuur het oppervlak (korrel 120 - 180) en verwijder het stof. Zorg
dat het oppervlak schoon is.
2. Breng de beits aan met een pneumatisch spuitpistool. (nozzle: 1.3
– 1.5)(werkdruk: 1.5 – 2.0 bar)
3. Laat het 1-2 uur drogen.
4. Kies een afwerking (Hardwaxolie, Waterlak, PU-lak, 2-K lak) en
breng aan.

Waarschuwing:
Buiten bereik van kinderen bewaren.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280
:
Beschermende
handschoenen/beschermende
kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P264 : Na het werken met dit product, grondig wassen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Geen gevarengoed
Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl
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